
Konten adalah Raja 

Telah banyak debat, jajak pendapat dan komentar mengenai hal tersebut, yang jelas cukup 
menjadi kontroversial dikalangan para blogger, sehingga para blogger cenderung membiarkan 
desain blog mereka acak – acakan karena mereka menganggap konten adalah satu-satunya hal 
yang paling penting. 

Widget yang tidak beraturan, peletakan link sembarangan, dan gambar yang tidak tepat (dan 
tidak efektif) membuat saya sedih sebagai desainer (karena mereka kurang peduli terhadap 

desain blog nya sendiri  ). 

Tetapi apa yang terjadi jika orang  melihat website anda dengan judul headline yang 
menakutkan? Apakah mereka akan berpikir telah mengunjungi website spam dan dengan segera 
menekan tombol back? (atau bahkan tombol close!) Hal itulah yang akan kita diskusikan pada 
artikel ini. 

 

Coba kita umpamakan konten adalah seekor singa (sang raja hutan), apa yang dibutuhkan singa 
supaya terlihat menyeramkan dan kuat?. Sudah pasti auman yang keras, gigi yang besar dan 
kuat serta bulu tebal yang melingkari leher. 

Jika kita mengumpamakan konten sebagai si raja hutan, maka “gigi yang besar” , “auman yang 
keras” , “bulu leher yang tebal dan indah” sudah je las adalah desainnya bukan? Ini merupakan 
contoh sempurna bagaimana konten blog/website anda tidak bisa menjadi raja tanpa 
dukungan dari desain blog/website tersebut. 



 

Konten anda merupakan raja bukan? Mari kita umpamakan konten adalah raja dalam permainan 
catur, di posisi manakah desain website anda di papan tersebut? Apakah sebagai prajurit (Pion) 
yang berdiri di garis depan dan melindungi raja dari musuh? Lalu bagaimana dengan benteng, 
ratu, kuda, menteri dan peran penting lainnya dalam permainan catur? 

Desain anda harus diperlakukan seperti semua peran dan langkah di papan catur karena mereka 
adalah bagian yang paling sering anda gunakan dan satu – satunya yang membuat permainan 
catur anda menjadi berbeda. Jadi, pastikan desain anda memiliki efek seperti itu – karena “Raja 
anda” bergantung kepada mereka. 

 



Menurut saya, jika konten adalah raja, maka desain haruslah seperti jubah yang berkilau dan 
mahkota yang dikenakan oleh sang raja. Hal itulah yang membuat raja terlihat berwibawa dan 
memancarkan citra yang positif. 

Coba bayangkan jika sang raja keluar dengan kaus dalam, kotor, dan kolor (celana pendek), 
siapa yang akan menanggapinya dengan serius? Desain website anda juga begitu, harus 
diperlakukan seperti hiasan kue untuk konten raja anda. 

Baiklah sekarang kita sampai di akhir artikel, bagaimana pendapat anda mengenai topik ini? 
Apakah anda mendukung konten itu sepenuhnya raja? Ayo sampaikan melalui kolom komentar 

dibawah  

Update : Artikel ini merupakan saduran dari If Content is Really King, Then What is Design? 

 

http://designbump.com/originals/if-content-really-king-then-what-design

